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KOMBINÁLT GRILL 3 az 1-ben
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a 3 az 1-ben kombinált grillt. Használat előtt 
olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást,

és tartsa meg későbbi felhasználásra.
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Általános biztonsági előírások

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
 FIGYELMEZTETÉS (faszén) 

A termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat
A barbecue grill használatához minimális felügyelet és óvintézkedések szükségesek (lásd az alábbi 
ajánlásokat).
Legyen környezetbarát - a szabadban töltött nap ne okozzon kárt vagy szennyeződést. Az első használat 
során a barbecue grillt 30 percig melegítse. Így stabilizálja a színt és megszabadul a szagoktól, de csak első 
használatkor.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS:
A barbecue grill most használatra kész, és hamarosan megtudja, hogy mennyire hasznos.

A biztonság érdekében VEGYE FIGYELEMBE:
1. Ne használja zárt terekben!
2. FIGYELMEZTETÉS! A begyújtáshoz vagy az újra gyújtáshoz ne használjon alkoholt sem benzint! Csak az 

EN 1860-3-ban meghatározott tűzgyújtót használjon!
3. FIGYELMEZTETÉS! Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat.
 A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat.
 Sajnos minden évben sok baleset történik. Az égési sérülések különösen súlyosak a kisgyermekeknél, mivel 

magasságuk miatt az arcuk szinte mindig abban a magasságban van, mint a tűz.
4. Szeles időben fordítsa a barbecue grillt úgy, hogy a szél ne tudjon szikrákat létrehozni.
5. Biztonsági okokból soha ne permetezzen hideg vizet az öntöttvas tűzhely közelében.
6. A barbecue grillt biztonságos, egyenes alapra kell telepíteni még használat előtt.
7. A brikett maximális mennyisége ehhez a grillhez: 1,2 kg.
8. Javaslat: Ezt a barbecue grillt melegítsük és a tüzelőanyagnak legalább 30 percig pirosnak kell maradnia az 

első grillezés előtt.
9. FIGYELMEZTETÉS! A grill felület nagyon forró lesz, és működés közben ne manipuláljon vele.
10. Ne használja a grillt zárt térben és/vagy lakótéren belül, például házakban, sátrakban, lakókocsikban, 

hajókban vagy más zárt térben. Fennáll a szén-monoxiddal történő mérgezés veszélye.

HOGYAN GYÚJTSUK MEG A FASZENET?

Néhány tipp: Ne használjon fát a főzéshez, mindig csak faszenet használjon.
  Helyezze be a faszenet. Használjon olyan faszenet, amely megfelel az alkalmazandó jogszabályok 

követelményeinek. A faszénet 2 cm-rel a rács alatt kell elhelyezni, amikor az a legalacsonyabb helyzetben 
van.

   A faszén gyújtásának legegyszerűbb módja, ha grillezőkhöz ajánlott öngyújtókat használ, melyek 
üzletekben könnyen megvásárolhatók.

 Ne főzzön, amíg a szénen nincs hamu réteg.
  Emlékeztetjük, hogy a faszénre ne szabad gyúlékony folyadékot önteni a grill begyújtásához vagy 

újragyújtásához.
  Nyilvánvaló biztonsági okokból javasoljuk, hogy a grillezőt használat közben ne helyezze át.
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 FIGYELMEZTETÉS:
Ne használja a grillt zárt térben és/vagy lakótéren belül, például házakban, sátrakban, 
lakókocsikban, hajókban vagy más zárt térben. Fennáll a szén-monoxiddal történő 
mérgezés veszélye.

 Olvassa el figyelmesen a grill összeállítása és használata előtt

 FIGYELMEZTETÉS (Gáz) 
A biztonság érdekében VEGYE FIGYELEMBE:
1. Csak kinti környezetben használja.
2. A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat.
3. FIGYELMEZTETÉS: Bizonyos elérhető részek nagyon forrók lehetnek. Akadályozza meg a gyermekek 

hozzáférését. Különösen forró komponensek kezelése esetén viseljen védőkesztyűt.
4. A készüléket gyúlékony anyagoktól távol kell elhelyezni.
5. Ne mozgassa a készüléket használat közben.
6. Használat után zárja el a gázpalackon az üzemanyag-ellátást.
7. A készülék bármilyen módosítása veszélyes lehet.
8. A gázpalackot ne helyezze a készülék alá vagy közelébe.
9. A gázpalackot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell tárolni.
10. Csak a használati utasításban megadott propán- és butángázt használjon.
11. Ne használjon gyúlékony folyadékokat a barbecue grill be- vagy újragyújtásához.
12. Kövesse a használati utasításban megadott telepítési utasításokat. Ne módosítsa az összeszerelési eljárást, 

és ne cserélje a komponenseket. Ezen utasítások be nem tartása veszélyt jelenthet használat közben.
13. Gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázpalackon a gázellátást, oltsa el a nyitott tüzet és nyissa 

ki a fedelet. Ellenőrizze, hogy a tömlő nem sérült és helyesen van csatlakoztatva. Ha a gázszivárgás 
továbbra is fennáll, azonnal forduljon a felhatalmazott gázüzemeltetőhöz. Ne használjon közvetlen lángot 
a gázszivárgások érzékeléséhez.

14. A készülék használata közben ne próbálja meg a gázelemeket vagy csatlakozókat leválasztani.
15. Használat közben a grillt soha ne hagyja felügyelet nélkül. Mindig nagyon figyelmesen főzzön.
16. A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani. Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az 

alkatrészeket, például az égőt vagy szelepeket.
17. Ellenőrizze a rugalmas tömlőt legalább havonta egyszer és minden alkalommal, amikor a gázpalackot 

cseréli.
 Ha repedések vagy minőség romlását véli észrevenni, azonnal cserélje ki a tömlőt hasonló hosszal és 

minőséggel rendelkező tömlőre.
18. Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer felhatalmazott szakember ellenőrizze a készüléket. Ne kísérelje 

meg a készülék javítását.
19. Használat közben a készüléket szellőző helyen kell elhelyezni.
20. A rugalmas tömlőt 2 évente kellene cserélni. A rugalmas tömlőt akkor kell cserélni, ha a nemzeti 

követelmények ezt megkövetelik.
21. A felhasználó nem manipulálhat a gyártó vagy képviselője által lezárt részekkel.
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Tartozékok listája

2.  TARTOZÉKOK JEGYZÉKE 

A27 M6 × 2

A28 M6 × 12mm × 72

A29 Anyacsavar M6 × 6
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3. TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS
Győződjön meg, hogy a grill jól van összeállítva. Minden egyes grillhez részletes szerelési utasítások vannak 
mellékelve, és az adott modellhez speciális szerelési eljárásokat is tartalmaznak. Óvatosan kövesse ezeket az 
utasításokat annak biztosítására, hogy a grill megfelelően és biztonságosan legyen összeszerelve.

FIGYELMEZTETÉS: Bár az összeszerelési folyamat maximális egyszerűségét igyekszünk elérni, mindig 
fennáll annak a veszélye, hogy az acél alkatrészek széle és éle nem megfelelő kezelés esetén vágási sérülést 
okozhatnak. Összeállításkor óvatosan manipuláljon a részekkel. Javasoljuk, hogy védje a kezét kesztyűvel.

A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK NEM A TARTOZÉKOK RÉSZE 

4. ÖSSZEÁLLÍTÁS 
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Összeállítás
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Összeállítás
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Összeállítás/Kezelés

5. KEZELÉS 
1. ELKÉSZÍTÉS

A gáz grillsütő működtetéséhez gázpalackra és megfelelő gáznyomás-szabályozókra lesz szüksége. 
A szabályozóknak meg kell felelniük a jelenlegi EN16129 és nemzeti előírásoknak.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK:

a) Rövidítse a fedél nyitási idejét.
b) A főzés befejezése után kapcsolja ki a grillt.
c) Csak 10-15 percig melegítse elő a grillt.
 (Az első használat kivételével.)
d) Ne melegítse elő tovább, mint ajánlott.
e) Ne használjon magasabb, mint szükséges beállításokat.
f) Csatlakoztassa a tömlőt és a szabályozót a grill bal oldalán lévő gázpalackhoz. Ne feledje, hogy 

a gázpalackot biztonságos távolságban kell tartani a hőforrásoktól és biztonságos helyzetben. A tömlő 
méretei: 8 - 10 mm átmérőjű. A tömlő ajánlott hossza: nem haladhatja meg az 1,5 m-t.

2. TELEPÍTÉS

Gázpalack megvásárlása után készen áll a gázpalack telepítésére a grill használatához.
 Ellenőrizze az összes alkatrészt, és győződjön meg, hogy semmilyen alkatrész nem hiányzik. Ha bármelyik 

rész hiányzik, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
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 Az összeállításhoz szükség lesz megfelelő csavarhúzóra és kulcsra.
 Csak olyan szerszámokat használjon, amelyek jó állapotban vannak és megfelelnek az adott munkához.
Válasszon megfelelő helyet a készülék telepítéséhez. Helyezze a készüléket szilárd és vízszintes felületre, amely 
elég nagy. Győződjön meg, hogy a bemeneti és kimeneti szabályozók megfelelők és illeszkednek a gázpalack és 
készülék szelepére.
Ha a szabályozót a szabadban használják, ügyeljen arra, hogy védett legyen az időjárási hatásoktól.
A gázpalack csatlakoztatásához megfelelő kulcsra lesz szükség.
A rugalmas tömlő csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy ne csavarodjon meg.

HOGYAN CSATLAKOZTASSUK A GÁZPALACKOT:

Gázcsatlakozó 

Tömlő 

Tömlő 

Szabályozó 

Gázpalack 

a) A gázpalackcsere csak gyúlékony anyagtól távol történhet meg.
 Helyezze a gázpalackot a grill bal oldalára, sose a grill belsejébe, és vegye figyelembe, hogy a gázpalackot 

hőforrásoktól távol és biztonságos helyen kell tartani.
b) Miután a grill használatra kész, helyezze a szabályozót a gázpalack szelepébe, és erősen húzza meg.

  FIGYELMEZTETÉS:  Mielőtt megpróbálná begyújtani a grillt, olvassa el a begyújtással kapcsolatos 
utasításokat és figyelmeztetéseket/biztonsági óvintézkedéseket.

Minden használat előtt ellenőrizze a tömlőt - keresse a repedés, vágás vagy kopás jelét. Ha úgy találja, hogy 
a tömlő bármilyen módon sérült, ne próbálja meg használni a grillt.
A gázpalack cseréjekor ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyen gyújtóforrás, például tűz, cigaretta, közvetlen 
láng stb. Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva.
Ezzel a készülékkel csak folyékony gáz gázpalackot használhat, a műszaki adatlapnak megfelelően. 
A gázpalacknak meg kell felelnie a nemzeti követelményeknek.
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Kezelés/Karbantartás

3. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

a) A csatlakoztatás után mindig használjon szappanos vizet, hogy tesztelje a gázszivárgásokat 
a csatlakozónál.

b) Az égő begyújtásakor a felső fedélnek mindig nyitva kell lennie.
c) Főzés közben használjon kesztyűt és erős, hosszú fogantyúval ellátott edényeket.
d) Legyen felkészülve a baleset vagy tűz esetére. Ne feledje, hol van elsősegély-készlet és tűzoltó készülék, és 

tanulja meg, hogyan kell használni őket.
e) Az elektromos tápkábelt és az üzemanyag-tömlőt tartsa távol a meleg felületektől.
f) Mindig nagyon figyelmesen főzzön.
g) Ne melegítsen bontatlan üveg vagy fém élelmiszerpalackot a grillen. Ez olyan nyomást okozhat, amely 

a palack repedéséhez vezethet, és súlyos személyi sérülést vagy a grill károsodását eredményezheti.
Javasoljuk, hogy a készülék kezelése során használjon védőkesztyűt, különösen nagyon forró alkatrészek 
érintésekor.

4. BEGYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

 FIGYELMEZTETÉS: Az égő begyújtásakor a fedélnek nyitva kell lennie!
   Begyújtáskor ne álljon úgy, hogy az arca a grill felett legyen.
   A grillt következő módon gyújthatja be:

Kísérleti gyújtás gázszabályozóval (főégő és oldalsó égő):
Állítsa az összes gázszabályozót a grillen az "OFF" (kikapcs) állásba, és nyissa ki a gázpalack szelepét. Szikra 
létrehozásához nyomja meg az  A gombot, és tartsa lenyomva ezt a pozícióban 3-5 másodpercig, hogy a gáz 
folyhasson, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a "HIGH" (magas láng) B pozícióba. 
Ez lehetővé teszi, hogy az égő gyújtócsövében szikra alakuljon kiC. A gyújtóból „kattanás” hallatszik, és egy 
narancssárga láng is megjelenik az égő gyújtócsövéből az égő bal oldalán D.
A "kattantás" után két másodpercig tartsa bent a vezérlőgombot, hogy a gáz teljes mértékben átáramolhasson 
az égő csövén E és biztosítsa a gyújtást.
Ha az égő ég, a tűz átmegy a szomszédos égőkre is, ha a vezérlőgombjaik a „HIGH” (magas láng) helyzetbe 
vannak állítva
A "HIGH" (magas láng) beállításnál az égő lángjának hossza körülbelül 12-20 mm legyen, és a narancssárga 
láng minimális legyen. A minimális beállításhoz fordítsa el a gázvezérlőt teljesen az óramutató járásával 
ellentétes irányba.
Ha a fenti eljárással, nem sikerül begyújtani a grillt, forduljon a forgalmazóhoz, és kérjen tanácsot.

6. KARBANTARTÁS
Ha az automatikus gyújtást nem lehet használni, vegye ki a grillrácsot és a hőelvezetőt (főzőlapot), és fordítsa el 
a szelepet az óramutató járásával ellentétes irányba 90 °-kal, és gyújtsa meg grillgyújtóval 5 mm-es távolságban 
az égő láng nyílásaitól. Helyezze vissza a grillrácsot és a hőelvezetőt (főzőlapot); használjon tűzálló és hőálló 
kesztyűt.

 FIGYELMEZTETÉS: Ha az égő még mindig nem gyullad, fordítsa az égő vezérlőgombját "OFF" (kikapcs) 
állásba, és várjon 5 percet az újbóli gyújtás előtt, hogy a gáz elpárologjon.



HU

KOMBINÁLT GRILL 3 AZ 1-BEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63Karbantartás/Tárolás/Tisztítás

7. TÁROLÁS
Tartsa a gázpalackot jól szellőztetett helyen kültérben, és ha nem használja, akkor válassza le a grillről. Mielőtt 
leválasztaná a gázpalackot a grilltől, győződjön meg, hogy kültérben van és minden gyújtóforrástól távol.
Ha egy bizonyos tárolási idő után szeretné használni a grillt, biztosítsa, hogy használat előtt ellenőrizze, hogy 
nem szivárok a gáz, és hogy nincs akadály az égőben, stb. Mindig kövesse a tisztítási utasításokat, hogy a grill 
használata biztonságos legyen.
Ha a grillt kültérben tárolja, ellenőrizze, hogy az elülső panel alatti területek egyikében sincsenek akadályok 
(szennyeződés, rovarok stb.), mert befolyásolhatnák a gázáramlást.

 A grillt hűvös és száraz helyen tárolja. Szükséges lehet a grill és a fedél belsejének szárítása
 A krómozott fűtőpolcokat stb. étolajjal kell megkenni. Csavarja be az égőket alumíniumfóliával, hogy védje 

a rovaroktól és a törmelékektől.

8. TISZTÍTÁS
Javasoljuk, hogy minden 90 napban végezze el a grill karbantartását, de legalább évente egyszer a karbantartás 
elengedhetetlen. Ha ezt teszi, akkor meghosszabbítja a grill élettartamát.
A grill könnyen és minimális erőfeszítéssel tisztítható; kövesse az alábbi hasznos tippeket a kényelmes tisztítás 
érdekében.
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Problémamegoldás

9. HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma Lehetséges ok Megoldás
Gázszivárgás repedt/vágott/égett 
tömlőből.

Sérült tömlő. Zárja el a gázt a gázpalackon. Ha 
a tömlő vágott vagy repedt, cserélje 
ki.

Gázszivárgás a gázpalackból. Mechanikai meghibásodás a nem 
használat vagy a nem megfelelő 
használat miatt.

Zárja el a gázpalack szelepét

Gázszivárgás a gázpalack 
szelepből.

A gázpalack szelepének helytelen 
használata vagy mechanikai 
meghibásodása.

Zárja el a gázpalack szelepét. 
Adja vissza a gázpalackot 
a gázszolgáltatónak.

Az égő a gyújtórendszerrel nem 
gyullad be.

A gázpalack üres.
Hibás szabályozó.
Akadályok az égőkben.
Akadályok a gázcsövekben vagy 
a tömlőben.

Cserélje ki a teli gázpalackra.
Ellenőriztesse vagy cseréltesse ki 
a szabályozót.
Tisztítsa meg az égőket.
Tisztítsa meg a csöveket és 
a tömlőt.

Alacsony láng vagy visszaütő láng 
(tűz az égő csövében - sziszegő 
vagy zümmögő hang hallható).

Akadályok az égőkben.
Akadályok a gázcsövekben vagy 
a tömlőben. Szélviszonyok.

Tisztítsa meg az égőket.
Tisztítsa meg a csöveket és 
a tömlőt.
A grillt védettebb helyen használja.

A gázszelep gombját nehéz 
elforgatni

Eldugult gázszelep. Cserélje ki a gázszelepet.

a. Kapcsolja be az égőt 15 - 20 percre. A lecsepegett zsírt a grillről és a láva kőről is leég. Mielőtt folytatná, 
ellenőrizze, hogy a készülék kihűlt.

b. A rácsokat rendszeresen tisztítsa, áztassa szappanos vízbe.
c. A grillszekrény fedelének belső felületét is forró szappanos vízzel kell lemosni. A makacs piszok 

eltávolításához használjon drótkefét vagy durva szivacsot.
d. Rendszeresen ellenőrizze az égőt, hogy ne legyenek rajta rovarok és pókok, amelyek eltömíthetik 

a gázrendszert, és elirányíthatják a gázáramlást. Biztosítsa, hogy az égő Venturi csövei nagyon óvatosan 
legyenek tisztítva, és nincsenek rajtuk akadályok. Javasoljuk, hogy a Venturi csövek területének tisztításához 
csőtisztítót használjon.

e. A készülék bármilyen módosítása veszélyes lehet, és nem megengedett.



HU

KOMBINÁLT GRILL 3 AZ 1-BEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS

65Környezetvédelem/ Megsemmisítés

10. KÖRNYEZETVÉDELEM
 Figyelem! Az elektromos és elektronikai hulladékot ne a vegyes háztartási hulladék közé 

dobja ki, hanem használja a szeletív hulladékgyűjtő konténert. 
 A készülék újrahasznosításával kapcsolatos további információt az eladótól vagy 

a gyűjtőudvarban kaphat.

11. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

A gép és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek.  
A sérült alkatrészeket adja le szelektív gyűjtőhelyen. Tájékozódjon az illetékes hivatalnál.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül 
történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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Műszaki adatok

12. MŰSZAKI ADATOK 
a. A tömlő és a nyomásszabályozó a tartozékok része.
b.  A gázpalack nem a tartozékok része 
c.  A gázpalacknak meg kell felelnie a nemzeti követelményeknek

Megjegyzés:
Tegye lehetővé, hogy az edény az oldalsó égőre helyezhető legyen.
(Az edény átmérője: max. Ø 24 cm és min. Ø 8 cm)

Gyártó
FAST ČR, a.s, Černokostelecká 1621 

251 01 Říčany,Czech Republic 
 www.fieldmann.eu 

1008-18 
1008CT3205

A termék neve: Gáz grillsütő
Modell 
megnevezése

FZG 3001 Combo Gril 3 v 1

Gázkategória I3+(28-30/37) I3B/P(30)

Gáz- és nyomástípus
G30 bután 28-30 mbar és G31 propán 37 
mbar-on

G30 bután és G31 Propán 30 
mbar-on

Ország
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB,  GR, IE, IT, LT, LU, LV, 

PT, SK, SI, TR

CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, 
LU, LV, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, 

TR, BG, MT, GB, GR

ø befecskendező 
fúvóka a fő égőbe

ø 0,88 mm
ø befecskendező 
fúvóka az oldalsó 
égőbe

ø 0,76 mm

Teljes hőteljesítmény ∑QN: 12,7 kW / Bután: 924 (g/h) és Propán: 908 (g/h)

A gyártás helye: Kína


